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  بيان للجبهتين الشعبية والديمقراطية
  )حماس(وحركة املقاومة اإلسالمية 

  يعلن رفض املشروع اإلسرائيلي للحكم الذاتي اإلداري
  ]مقتطفات[ *.5/9/1992عمان، 

  
يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد على أرض فلسطين االنتفاضة، ويف خميمات   

  ...الصمود والشتات
  [. . . . . . .]  
روع اِإلدارة الذاتية الذي جتري اليوم حماوالت تمريره على يد فريق مدريد، وبغطاء إن مش  

يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بل ومنظمة التحرير . ف.ت.من القيادة املنتفذة يف م
الفلسطينية نفسها بما تمثله من إجناز وطني، وتكريس وإدامة االحتالل يف األراضي الفلسطينية 

  .فاء الشرعية لسيادته عليهااحملتلة، وإض
إننا يف الوقت الذي ندين فيه احلكم اِإلداري الذاتي، وندين مشاريع التعويض والتوطين،   

لندعو إىل إيقاف املفاوضات اجلارية وسحب الوفد املفاوض من واشنطن، والدعوة السريعة إلِجراء 
ة الصلبة، جملابهة التحديات حوار وطني شامل لكافة القوى الفاعلة على أرضية الوحدة الوطني

  .التي تهدد قضيتنا، والتي تستوجب حتقيق اإلِجماع الوطني على برنامج سياسي يف حده األدنى
  [. . . . . . .]  

طريقه  ص من جتربة االنتفاضة الباسلة، أنوإن شعبنا الذي تعلم من جتاربه الكفاحية، وباألخ
قوق، ويعرف أن االنتفاضة اجمليدة هي التي فتحت لنيل حقوقه الوطنية هو طريق التمسك بهذه احل

ه، وأن احملافظة عليها وحمايتها هما أقصر السبل، وأجنعها النتزاع حقوقه كاملة، ماآلفاق أما
فهذا هو الطريق اجملرب واملثمر، وليس طريق التنازالت واالستجابة املتواصلة للضغوطات 

  .املعادية
  جماهير أمتنا العربية واإلِسالميةيا ... يا جماهير شعبنا الفلسطيني  
إن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين واجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة املقاومة   

، إذ تعلن عن رفضها القاطع ملشروع احلكم اِإلداري الذاتي، وأية إجراءات تؤدي )حماس(اإلِسالمية 
كيل جلان أو إجراء انتخابات فإنها تدين نهج التنازالت الذي يسير عليه فريق إليه سواء كانت تش

، وتعتبر أن الوفد الفلسطيني غير خمول .ف.ت.مدريد ـ واشنطن بتغطية من القيادة املتنفذة يف م
من الشعب الفلسطيني وال من أية مؤسسة فلسطينية شرعية، بالتوصل إىل اتفاقات مع العدو 

  .لشعب الفلسطينيالصهيوين تلزم ا
سرية تتم من وراء ظهر الشعب الفلسطيني وقواه  وإن ما يجري من مفاوضات واتصاالت  

الفاعلة واحلية، وبمعزل عن أي اتفاق وطني ال تمثل إال موقف شريحة حمدودة متسلطة على القرار 
  .السياسي الفلسطيني

اإلِسالمية عن عزمنا على إننا يف القوى الثالث نعلن جلماهير شعبنا وأمتنا العربية و  
العمل املشترك مع جميع القوى الفلسطينية بمختلف توجهاتها، من أجل حتشيد أوسع القوى 
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احملتل ويف الشتات للتصدي لهذا  والفعاليات واملؤسسات والنقابات والشخصيات يف الوطن
تحرك من أجل املشروع التصفوي، وندعو اجلميع إىل حتمل املسؤولية يف هذا الظرف الدقيق وال

  .ومستقبل أبنائه الدفاع عن قضية الوطن
إننا ندعو إىل استفتاء فوري للشعب الفلسطيني يف الداخل واخلارج حول مستقبله   

ومصيره الوطني، فالشعب الفلسطيني املوحد هو صاحب الكلمة واحلق لتقرير مستقبله السياسي 
ظهر الشعب فال يجوز بأي حال من  عن الصفقات التصفوية التي تتم من وراء الوطني بعيداً

األحوال، جتاهل إرادة الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، وفرض التوجه السياسي لشريحة 
ضيقة حتتكر القرار الفلسطيني، مغيبة الرأي العام الفلسطيني، متعمدة حجب املعلومات واحلقائق 

  .عنه
  [. . . . . . .] 

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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